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���� Custando R$ 695,91, a cesta básica do DIEESE, em Porto Alegre registrou alta de 

3,4% na passagem de janeiro para fevereiro. Na avaliação mensal essa taxa foi a maior 
entre as capitais. Mesmo assim a capital gaúcha ficou posicionada como a 4ª mais alta do 
país. 
 

���� A produção industrial brasileira acumula uma alta de 3,1% no período de 12 meses, 

conforme pesquisa do IBGE. Os resultados apurados são referentes a janeiro. Assim o setor 
está operando com 3,5% aquém do patamar de fev/2020, anterior a pandemia. 
 

���� Depois de robustas altas do petróleo no mercado mundial, chegando a quase U$ 

130,00 o barril, houve nesta semana, uma redução significativa. Em Nova Iorque, o barril do 
WTI fechou em queda de 12,12% a U$108,70. 
 

� O índice de preços ao produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de 

transformação extrativa e de transformação, teve alta de 1,18% no mês de janeiro, informou 
o IBGE. A taxa acumulada nos últimos 12 meses alcançou 25,51%. 
 

���� Ainda é pequeno o crescimento da indústria, como já foi registrado, mas 2022 começou 

em alta, completando três meses de crescimento, conforme pesquisa da CNI. O 
faturamento real do setor cresceu 2,8% em janeiro e o emprego acumula alta de 0,5% nos 
últimos três meses. 
 

���� O INCC-M de fevereiro registrou alta de 0,48% conforme registrou a pesquisa da FGV. 

No acumulado dos últimos 12 meses a inflação da construção civil aumentou em 13,04%, 
acima da inflação oficial que está em 10,38%, mas menor que janeiro que havia registrado 
0,64%. 
 

���� A escalada nas cotações internacionais das commodities de energia em face da guerra, 

Rússia e Ucrânia, deve ser arrefecida no preço final dos produtos pelo corte de 25% nas 
alíquotas do IPI, que está sendo proposto pelo governo federal. 
 
  

���� Pessoas físicas que tem dívidas com as instituições financeiras poderão se beneficiar 

entre os dias 7 e 31 de março do mutirão nacional para tal fim. A inciativa pela Febraban, 
banco Central e Procon permitirá que o devedor quite seus débitos com alguns benefícios. 
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